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Valgstyret  

 
Dato: 06.05.2021 kl. 17:00 (etter FSK)  
Sted: Nesbyen kommunehus, Kommunestyresal   
Arkivsak: 19/01083   
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nesbyen.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Tore Haraldset 
Leder i utvalg 
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STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - STED OG TID FOR 
TIDLIGSTEMMING OG FORHÅNDSSTEMMING. 

Saken avgjøres av:  
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Dokument i saken: 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
Kommunen er ansvarlig for å legge til rette for forhåndsstemming innenriks. Valgstyret vedtar sted 
og tid for mottak av forhåndsstemmer.  
I Valgforskriften § 26 er det bestemt at stemmingen skal legges til lokaler som er lett tilgjengelig og 
der alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
stiller krav til universell utforming av valglokalet. 
 
Tidligstemming 
Velgere kan stemme innenriks fra 1. juli. Tidligstemming varer til og med mandag 9. august. Formelt 
vil tidligstemming være en del av forhåndsstemmingen, noe som har betydning for hvordan 
stemmene blir håndtert, jf. Valgforskriften § 24a. Ordningen har hjemmel i Valgloven § 8-1, (4): 
«Velgere som oppholder seg innenriks unntatt på Svalbard og Jan Mayen og som ikke kan avgi 
stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller valgting kan henvende seg til kommunen og 
avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.» 
 
Forhåndsstemming 
Den ordinære forhåndsstemmingen foregår i perioden 10. august til og med fredag før valgdagen, i 
år fra og med tirsdag 10. august til og med fredag 10. september, jfr. Valgloven § 8-1 (2).  Sted for 
forhåndsstemming har vært Servicetorget, Nesbyen kommunehus,   åpningstider som Servicetorget. 
Kommunen har plikt til å ta hensyn til universell utforming, jf. Valgforskriften § 26.  
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Forhåndsstemming helse- og omsorgsinstitusjon 
Det er lovfestet krav av det holdes forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner. Det har ved 
tidligere valg vært avholdt forhåndsstemming på Elverhøy helsetun tirsdag før valgdagen med 
åpningstider 11.00 – ca. 13.00. 
 
Ambulerende stemming 
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på steder det blir holdt 
forhåndsstemming, kan etter søknad til Valgstyret avgi stemme der de oppholder seg, jf. Valgloven § 
8-3 (6). Søknadsfrist er fastsatt til fredag før valgdag kl. 10.00. 
 
Kunngjøring av forhåndsstemming 
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for all forhåndsstemming i kommunen, jf. Valgforskriften § 24. 
Det forutsettes ved kunngjøring at det blir benyttet et medium som når ut til de fleste velgerne. 
Lokalavisa i vårt distrikt er Hallingdølen. Departementet oppfordrer til at det blir lagt ut tydelig og 
god informasjon om forhåndsstemmingen på kommunens hjemmesider. Det er hensiktsmessig at 
kunngjøring om forhåndsstemming på institusjon også skjer ved oppslag på institusjonen.  
 
 
Vurdering:   
Servicetorget har siden sist valg flyttet lokasjon fra kommunehuset til Embetsgarden Nesbyen. 
Forhåndsstemming legges til rette på møterom i tilknytning til Servicetorget. 
 
Rådmannens innstilling: 
I forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021: 
 

1. Tidligstemming i perioden 1. juli til og med mandag 9. august skal foregå på Servicetorget, 
Embetsgarden Nesbyen. Tidligstemming skjer etter avtale, og innenfor Servicetorgets 
åpningstider mandag – fredag kl. 08.30 – 15.00. 

 
2. Forhåndsstemming i perioden 10. august til og med fredag 10. september skal foregå på 

Servicetorget, Embetsgarden Nesbyen. Forhåndsstemming følger Servicetorgets åpningstider 
mandag – fredag kl. 08.30 – 15.00. 
 

3. Forhåndsstemming institusjon foregår på Elverhøy helsetun tirsdag 7. september kl. 11.00 – 
ca. kl. 13.00. 
 

4. Søknadsfrist for ambulerende stemming (hjemmestemming) settes til fredag 10. september 
kl. 10.00. 
 

5. Kunngjøring av all forhåndsstemming i kommunen annonseres i Hallingdølen og på 
kommunens hjemmesider. Kunngjøring forhåndsstemming institusjon skjer også ved oppslag 
på Elverhøy helsetun. 
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